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Empreender é um processo essencialmente humano, com toda a carga que 

isso representa: ações dominadas por emoção, desejos, sonhos, valores; ousadia de 

enfrentar as incertezas e de construir a partir da ambiguidade e no indefinido; 

consciência da inevitabilidade do erro em caminhos não-percorridos; rebeldia e 

inconformismo; crença na capacidade de mudar o mundo; indignação diante de 

iniquidades sociais. Empreender é, principalmente, um processo de construção do 

futuro.  

Fernando   Dolabela



 
 

RESUMO 

 

O empreendedorismo é um movimento que vem crescendo cada vez mais no Brasil e 

no mundo. Apesar disso, quando se trata de conceitua-lo ainda há dificuldades para 

todos. Além disso, estudos sobre o empreendedorismo brasileiro ainda são 

incipientes, visto que pouco se sabe do perfil mais comum do empreendedor 

brasileiro, além de pouco se estimular a educação empreendedora dos cidadãos do 

país. Dito isso, esse estudo tem como objetivo   analisar a conceituação de 

empreendedorismo sob a óptica de diversas vertentes, além de definir, através das 

pesquisas disponíveis, o perfil mais comum do empreendedor brasileiro. Como 

adição, o trabalho apresenta uma entrevista realizada com um empreendedor no 

município de Niterói que tem como intuito melhorar a compreensão da definição do 

empreendedorismo sob a ótica do próprio empreendedor, associando   suas ideias 

com as análises previamente abordadas.  Identificou-se nesse estudo   um a 

participação cada vez maior do público feminino no empreendedorismo, além de 

certas divergências sobre a questão do empreendedorismo por necessidade e 

oportunidade. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Perfil Empreendedor. 



 
 

ABSTRACT 

 

Entrepreneurship is a movement that is growing more and more in Brazil and in the 

world. Nevertheless, when it comes to conceptualizing it there are still difficulties. In 

addition, studies on Brazilian entrepreneurship are still incipient, little is known of the 

more common profile of the Brazilian entrepreneur, and the entrepreneurial education 

of the country's citizens is little encouraged. That said, this study aims to analyze the 

conceptualization of entrepreneurship from the perspective of several aspects, besides 

defining, through available research, the most common profile of the Brazilian 

entrepreneur. As an addition, the paper presents an interview with an entrepreneur in 

the city of Niterói in order to understand from the perspective of the entrepreneur about 

the act of undertaking, associating his ideas with the analyzes previously discussed. 

This study identified an increasing participation of the female public in 

entrepreneurship, as well as certain divergences on the issue of entrepreneurship due 

to necessity and opportunity. 

 

 

Keywords: Entrepreneurship. Conceptualization. Profile Entrepreneur. 
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1. INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo tem sido um movimento cada vez mais presente na 

nossa sociedade, tendo ganhado força no Brasil em meados da década de 90. No 

entanto, ainda com a sua ampla expressão na sociedade e do grande interesse dos 

teóricos sobre o assunto, ter sucesso na conceituação dos agentes e atores do 

empreendedorismo ainda é um desafio. 

De acordo com Fillon (1999), a confusão no momento de definição é normal e 

se dá, principalmente, pelo fato de o assunto despertar curiosidade de disciplinas 

devido à sua abrangência nas diversas áreas do conhecimento. Com isso, 

“pesquisadores tendem a perceber e definir empreendedores usando premissas de 

suas próprias disciplinas” (FILION, 1999). 

 No entanto, apesar da sua multidisciplinariedade, o empreendedorismo 

durante foi visto por muito tempo como objeto de estudo das ciências econômicas. 

Isso se deu em virtude de que quando a palavra entre-preneur começou a adquirir 

sentido atual, no século XVII, as ciências gerencias ainda não existiam. Assim sendo, 

“qualquer um que tivesse interesse em organizações ou falasse sobre criação e 

distribuição de riquezas estava fadado a ser classificado como economista. ” (FILION, 

1999) 

 Sendo assim, desde os primeiros momentos dos estudos em 

empreendedorismo, os economistas tiveram papel ativo na produção de 

conhecimento na área. Apesar disso, tal objeto de estudo não se restringe apenas aos 

cientistas econômicos visto que os comportamentalistas também manifestaram 

grande interesse pelo movimento. Enquanto o primeiro grupo buscava relacionar seu 

objeto com o desenvolvimento econômico local, o segundo possuía um maior foco 

nas questões subjetivas do indivíduo. 

Segundo Fillion (1999), enquanto que para Schumpeter, o empreendedor é 

aquele que cria o caos, introduzindo novos produtos e serviços no mercado; para 

Kirzner, empreender significa encontrar o equilíbrio em meio ao caos. Apesar disso, 

mesmo partindo de duas visões antagônicas sobre o mesmo assunto, ambos 

concordavam que o empreendedor é um indivíduo com uma forte capacidade de 

identificação de oportunidades no mercado. 
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De acordo com Dornelas (2001), 

Em primeiro lugar, o empreendedorismo envolve o processo de 
criação de algo novo, de valor. Em segundo, o empreendedorismo requer a 
devoção, o comprometimento de tempo e o esforço necessário para fazer a 
empresa crescer. E em terceiro, o empreendedorismo requer ousadia, que se 
assumam riscos calculados, que se tomem decisões críticas e que não se 
desanime com as falhas e erros.  

 
 O empreendedor não necessariamente traz alguma inovação para o 

mercado: a maioria deles, inclusive, identifica oportunidades de negócio dentro de 

setores já consolidados no mercado. Além disso, com o desenvolvimento do conceito, 

empreender não é algo que esteja necessariamente atrelado ao fato de se ter um 

negócio. De acordo com Fillion (1999), Schumpeter afirmava a possibilidade de um 

indivíduo empreender em um negócio já existente, no qual ele não é “o seu próprio 

chefe”, mas sim um funcionário: a isso dá-se o nome de intra-empreendedor. No 

entanto, visto que esse trabalho tem como foco o empreendedor dono de negócio, 

capaz de impactar a economia e por elas ser impactado, não entraremos em detalhes 

acerca do intra-empreendedorismo. 

É importante ressaltar que até o presente momento, não foi possível traçar um 

perfil completamente assertivo do empreendedor. Tal situação ocorre, principalmente, 

devido ao fato de o empreendedorismo ser uma equação com diversos elementos; 

dentre os quais pode-se citar o espaço temporal, as questões sociais e culturais, além 

de a própria trajetória de vida do indivíduo. Contudo, mesmo com variáveis tão vastas 

capazes de definir e alterar as características dos empreendedores, Toulousse & 

Brenner, conforme citado por Filion (1999), defende que “o relacionamento entre os 

empreendedores em geral mantém-se no nível regional e os empreendedores locais 

geralmente refletem a cultura de suas comunidades”. 

Como dito anteriormente, o empreendedorismo é um objeto multidisciplinar de 

estudo. Desse modo, sua conceituação se torna por vezes confusa, visto que 

especialistas de diversas áreas procuram fazê-la através da lógica de suas disciplinas. 

Isto posto, Filion (1999) afirma que uma vez comparadas as significações de 

especialistas da mesma área, o consenso sobre o assunto é surpreendente. 

Dessa forma, esse trabalho se propõe a observar o empreendedorismo sob 

diferentes óticas teóricas, tendo como objetivo principal caracterizar o empreendedor 
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sob as diferentes vertentes teóricas, em um segundo momento, identificar 

características mais comuns dos micro e pequenos empreendedores brasileiros. 

O presente trabalho possui como objetivos específicos: 

a) Conceituar empreendedorismo através das diversas vertentes teóricas 

presentes 

b) Definir as principais características do empreendedor brasileiro 

c) Compreender os motivos pelos quais o brasileiro empreende 

d) Identificação do tipo de empreendedorismo presente no Brasil – se por 

oportunidade ou necessidade 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para este trabalho serão utilizados uma mixagem dos métodos quantitativos e 

qualitativos, através de técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. Para isso, 

serão utilizados  

a) Pesquisa bibliográfica – para que se entenda de fato o papel do 

empreendedor na economia e na sociedade; 

b) pesquisa de campo – feita através da realização de uma entrevista com o 

empreendedor com questões abertas, a fim de melhor compreender os 

empreendedores e os seus conhecimentos; 

c) e revisão de documentos – proporcionados pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), para que seja feita uma análise quantitativa 

dos números. 
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2. DEFINIÇÃO DO EMPREENDEDORISMO ATRAVÉS DAS SUAS 

CINCO VERTENTES TEÓRICAS 

Dado a introdução, podemos utilizar como forma de melhor nos aprofundarmos 

sobre os estudos acerca do empreendedorismo, duas organizações de divisão de 

estudos, de dois autores diferentes, e interligá-los para a construção de um 

conhecimento mais rico. 

A primeira divisão aqui apresentada ocupa-se em conceituar o 

empreendedorismo de forma mais macro. Exposto por Santiago (2004) em seu artigo 

“Vertentes teóricas sobre empreendedorismo em Schumpeter, Weber e McClelland: 

novas referências para a sociologia do trabalho”, o debate acerca de três vertentes 

estudiosas do empreendedorismo: a econômica, a comportamental e, por fim, a 

sociológica. 

Já a segunda divisão, expressa por Vale (2014), em seu artigo “Empreendedor: 

Origens, Concepções Teóricas, Dispersão e Integração”, possui um caráter mais 

minucioso, propondo com que os estudos relativos ao empreendedorismo sejam 

divididos em cinco vertentes: a neoclássica, a da inovação, a comportamentalista, a 

sociológica e a sociológica econômica. 

Assim sendo, foi aqui elaborado um esquema de associação entre os dois 

autores, no qual a divisão de Santiago (2009) fosse utilizada, fazendo um paralelo 

com a matemática, como o conjunto do nosso modelo, enquanto que a divisão 

proposta por Vale (2014) seja empregada como elementos dos nossos conjuntos, 

como representado na figura 1. 
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Figura 1 – Conjuntos das vertentes de estudos do empreendedorismo 

 

Fonte: Própria 

 

2.1  Vertente Neoclássica 

Em um primeiro momento, surge a vertente da economia neoclássica. 

Abordada majoritariamente por economistas franceses, tal vertente obteve como 

principal entrega a conceituação do empreendedorismo e do seu agente. No entanto, 

entre os pensadores contemporâneos, há algumas ressalvas em relação à essa 

perspectiva teórica. Isso ocorre devido à sua abordagem ainda incipiente sobre um 

tema tão complexo e multifacetado.  

De acordo com Casson, segundo Vale (2014), os paradigmas econômicos 

presentes no desenvolvimento dessa vertente enfatizam apenas os fluxos de produtos 

e de capital, enquanto deveriam também valorizar o fluxo de informações. 

Os pensadores neoclássicos tinham como principais características, de acordo 

com Chiavenatto (2003), ênfase na prática da administração, reafirmação dos 

postulados clássicos, ênfase nos princípios gerais de administração, ênfase nos 

objetivos e resultados, e ecletismo nos conceitos. 
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No entanto, apesar de diversidade abordada por esses pensadores, iremos 

focar aqui nas ênfases da prática da administração, nos princípios gerais da 

administração e nos objetivos e resultados. 

Assim sendo, para colocar em prática os três princípios anteriormente 

destacados, tal vertente traz à tona questões como divisão do trabalho, especialização 

e hierarquia, instruindo a discussão entre vantagens e desvantagens da centralização 

e descentralização, além da pirâmide de decisões a níveis operacional, intermediário 

e institucional. 

O intuito principais desses pensadores era criar uma empresa capaz de atender 

o seu objetivo fim de lucrar. Pouco se dedicaram para compreender o empreendedor 

que arquitetou o surgimento daquele negócio ou os intra-empreendedores que 

possibilitam com que esse alavanque.  

 

2.2  Vertente da Inovação  

Apesar de ser um elemento do sistema de pensamento econômico, a vertente 

de estudos do empreendedorismo sob a óptica da inovação possui características 

compartilhadas com a vertente econômica – definida nesse trabalho com o um 

sistema. Por esse motivo, serão abordadas aqui as características do sistema e do 

elemento como sendo a mesma coisa. 

Liderada por Schumpeter, desenvolve na ideia de que o empreendedor, além 

de ser o ponto focal da mudança, tem como principal característica a inovação. Para 

o autor, o empreendedor, por meio da criação do conceito de destruição criativa, é o 

agente principal de transformação social. 

Para Schumpeter, o empreendedorismo é um movimento ativo e disruptivo 

capaz de moldar os padrões de consumo da sociedade. Em suas palavras: 

“É o produtor que, via de regra, inicia a mudança econômica, e os 
consumidores são educados por ele, se necessário; são, por assim dizer, 
ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou 
outro daqueles que tenham o hábito de usar”  

(SCHUMPETER, 1982: 48 apud SANTIAGO, 2009: 90)1 

 

                                                           
1 SCHUMPETER, Joseph A (1982). Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre 
lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Abril Cultural. 
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A destruição criativa é, em sua essência, uma inovação na qual existência se 

justifica por meio da quebra de paradigmas e do status quo, a qual modifica 

completamente todo o meio em que se encontra. Deve-se salientar, no entanto, que 

tal conceito foi elaborado no início dos anos 40; assim sendo, se analisarmos o 

empreendedor apenas por essa ótica, poucos serão, atualmente, genuínos. 

Colocado como uma combinação disruptiva, o desenvolvimento econômico da 

sociedade é posto por Schumpeter como própria consequência do da “destruição 

criativa”. Nesse sentido, é possível perceber que na perspectiva schupeteriana, o 

progresso decorre da destruição da tradição antiga, propondo, de acordo com 

Santiago (2009), “novos paradigmas aos sistemas produtivos e estabelecendo 

processos revolucionários pelo fato de racionalizar todo e qualquer aspecto de sua 

empresa”. Sendo assim, é possível inferir que o empresário (como o próprio autor se 

referia) shumpeteriano é um indivíduo estratégico e racional que não possui vínculos 

afetivos e emocionais com o trabalho que desenvolve. É um homem centrado e 

competitivo que visa ao desenvolvimento e ao êxito por si só. 

Ao se inserir o empreendedor como o centro da inovação, Schumpeter modifica 

o sistema social de mudança proposto pela vertente econômica neoclássica, visto que 

agora as mudanças resultariam de forças endógenas, enquanto que os neoclássicos 

afirmam o contrário, atribuindo ao mercado e à economia o mérito pela inovação. 

No entanto, mesmo atribuindo ao empreendedor o papel principal de 

modificador do status quo, Schumpeter não desonera as forças exógenas do seu 

papel nas mudanças sociais. 

As inovações propiciadas pelos empreendedores, não obstante tendem a se 

desenvolver de forma desigual, tanto em quesito de região quanto em situação de 

setor econômico. Tal afirmação pode ser melhor explicada pelas vertentes 

comportamentalista e sociológica. 

Dito isso, ainda em Schumpeter, de acordo com Vale (2014), afirma haver 

diferença entre quatro atores que, englobados, produzem o empreendedorismo. O 

primeiro é o inventor, identificado como o indivíduo capaz de criar algo – que não 

necessariamente é algo absorvível pelo mercado. Enquanto isso, o empreendedor, 

segunda persona diferenciada por Schumpeter, devido à sua capacidade de 

observação para identificação de gaps e necessidades no mercado, é capaz de 

identificar na criação do inventor uma utilidade que supra ou disturbe o meio atual no 
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qual se estão inseridos. Como terceiro ator, temos o capitalista que nada mais é o que 

possui meios financeiros de fazer com que o produto ou serviço se torne disponível 

para o mercado. E por fim, há aquele capaz de manter o negócio sustentável a curto, 

médio e longo prazos: o gestor. 

No entanto, apesar das diferenciações de agentes, é comum um único 

indivíduo possuir distintas habilidades. 

Com Schumpeter, estudos mais aprofundados sobre o empreendedorismo 

sugem. Apesar de ser pioneiro na concepção moderna de empreendedor, suas ideias 

se mostram ainda hoje atuais, sendo capazes de estarem presentes na maioria dos 

discursos sobre empreendedorismo nos tempos atuais. Somado a isso, pode-se 

afirmar que o autor, apesar de possuir um viés mais econômico, tinha plena noção da 

complexidade do assunto que se propunha a explicar, apoiando, assim uma maior 

conexão com as ciências sociais para que se houvesse um melhor entendimento 

sobre o empreendedor, a fim de poder estimulá-lo em sua atividade e como 

consequência, movimentar a economia local, gerando quebras disruptivas no 

mercado vigente. 

Seja por ter sido o primeiro ou por possuir uma abordagem mais atrativa, o 

empreendedor schumpeteriano se tornou o “empreendedor padrão” para a sociedade. 

Importante ressaltar que o fato de este ser padrão, não o torna mais comum; 

colocamos tal assunto em pauta visto que devido, provavelmente, à dificuldade de 

definição do que é empreender, o brasileiro pegou como verdade única a de 

Schumpeter, criando assim uma ideia quase que inalcançável sobre o 

empreendedorismo. Tal pode ser, inclusive, um dos motivos pelo qual a cultura 

empreendedora no Brasil não seja tão forte. 

 

2.3  Vertente da Psicologia – ou Comportamentalista 

O pressuposto de Schumpeter, evidenciado Vale (2014), era de que a 

motivação gera a inovação e a mudança deriva de características pessoais. Dessa 

forma, surge como resposta à necessidade de maiores complementos acerca o 

empreendedorismo, um grupo de pensadores comportamentalistas. Surge, assim, a 

terceira vertente aqui estudada: a da psicologia, ou comportamelatista. 

Tal vertente, tendo como principal autor McClelland, possui como ponto estudar 

a questão individual do ser empreendedor. Entender o que os motiva e quais são suas 
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características comportamentais básicas eram questões que tais pensadores estavam 

constantemente buscando entender. 

De acordo com Tomecko (1992) apud Santiago (2009),  

“A maior contribuição prestada por esse trabalho foi a mudança 

radical ocorrida na teoria, uma vez que passou a pôr em evidência um modelo 

de comportamento empresarial mais dinâmico, no qual o empresário tanto 

era um produto da sociedade quanto um indicador de normas sociais”2 

 

 É possível dizer que o empreendedor é agente tanto passivo quanto ativo do 

ambiente em que se encontra visto que o empreendedor, como individuo da 

sociedade, adquire características comuns do ambiente em que está situado. Por 

outro lado, ao mesmo tempo que assume características da sua sociedade, ele 

também está disposto a modificá-la e, de fato, consegue, de forma a alterar a cultura 

local ou até mesmo mundial 

Assim como Schumpeter, McClelland acreditava que a inovação era 

consequência majoritária de fatores endógenos. De acordo com Vasconcellos Valle 

(2014), para o principal pensador desse movimento, as questões individuais do ser 

humano são fatores decisivos para a exploração de oportunidades e para a 

fomentação da melhoria nos empreendimentos e, consequentemente, na economia. 

A fim de explicar maior inclinação de ação empreendedora em certos 

indivíduos, McClelland afirma que o ser humano no geral é movido pela necessidade 

de conquistas e realizações. Dito isso, algumas pessoas possuem, de forma mais 

aguçada do que outras, tal necessidade, fazendo com que estas procurem a uma 

maior regularidade se desafiarem quase que autonomamente. Importante ressaltar 

que a necessidade descrita por McClelland de conquistas e realizações não tem como 

finalidade o prestígio e o reconhecimento social, mas sim um sentido de “dever 

cumprido” que se instala no amago do indivíduo. Dessa forma, pode-se inferir que 

para o empreendedor de McClelland, a questão sociológica é pouco analisada, visto 

que o indivíduo é um agente único e hermético incapaz de ser afetado pelas questões 

culturais que o cercam, visto que status e aceitação social não são questões discutidas 

pelo autor.  

                                                           
2 TOMECKO, Jim (1992). Como entender e promover a iniciativa empresarial. Manual de treinamento 
sobre a metodologia CEFE. Fortaleza: SINE/CE – GTZ. Projeto Prorenda Microempresa. 
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De acordo com Vale (2014), há alguns elementos que são capazes de explicar 

maior propensão de certos indivíduos a possuírem de forma mais aguçada tal 

necessidade descrita pelo autor. Dentre elas: 

a. A associação entre autorrealização e sentimentos positivos; 

b. Uma educação que estimula a independência social; 

c. A noção de recompensa pelo sucesso; 

d. A vontade de perseguir desafios. 

Os elementos acima citados estão em constante inter-relação e sinergia. Um é 

capaz de potencializar o outro, da mesma forma que a presença de apenas um 

elemento não é capaz de impulsionar o indivíduo a ser protagonista de alguma 

mudança de caráter social ou econômico. 

Além disso, McClelland, através de alguns estudos empíricos, foi capaz de 

afirmar que as estruturas motivacionais capazes de impulsionar o empreendedor além 

das suas características dominantes são, em sua maioria, diferentes das 

apresentadas pelos indivíduos não propensos a empreender.  

Além disso, ainda tendo como base Vale (2014), algumas das características 

presentes com maior força nos indivíduos mais propensos a gerar mudanças sociais 

através do empreendedorismo são: audácia, engenhosidade, liderança, persistência, 

determinação e coragem para assumir riscos moderados (ou, como defendia Knight, 

a capacidade de assumir incertezas). 

Podemos perceber que o empreendedor analisado através da perspectiva 

comportamentalista é pouco difundido no meio cotidiano, apesar de ainda receber 

certa evidência, visto que, associado ao empreendedor guiado pela inovação, é o mais 

presente na literatura de maior penetração no mercado público: Muitos são os livros 

vendidos que se voltam para estudos de grandes empreendedores, como Steve Jobs, 

e os analisa através de suas ações e comportamentos. 

Por mais que, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), até junho de 2018, as micro e pequenas empresas 

tenham sido responsáveis pelo emprego de cerca de 52% dos empregos com carteira 

assinada, poucas são as ações da sociedade brasileira para que seja possível o 

desenvolvimento de um cidadão empreendedor.  

Além disso, é senso comum que as características dos empreendedores 

estudados através dessa linha de pesquisa sejam inerentes ao indivíduo, fazendo com 
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que poucos sejam os esforços para desenvolver desde cedo nas pessoas tais 

qualidades. Sendo assim, podemos ressaltar como um ponto de atenção, a falta da 

educação empreendedora no Brasil, como forma de transformação de economia. 

 

2.4  Vertente Sociológica 

Conforme escrito por Vale (2014), 

“As abordagens originárias de psicologia enfocam o empreendedor 
sempre como um ator individual, considerando que tanto a personalidade afeta 
a sociedade quanto a sociedade afeta a personalidade. Observa-se ai a 
importância do contexto social na formação do empreendedor, tema que será 
explorado, de diferentes maneiras, pela vertente da sociologia e da moderna 
sociologia econômica. ” 

 

Uma vez evidenciado tal fato, é notável a inter-relação entre as vertentes da 

psicologia e da sociologia, visto que vivemos em um sistema dinâmico no qual o 

indivíduo ao mesmo tempo que impacta, sofre o impacto da sociedade na qual está 

inserido. 

Surge, então, como forma de suprir as necessidades relativas aos estudos 

sobre empreendedorismo, a vertente sociológica. Nela, seu principal pensador é Max 

Weber. Importante ressaltar que, segundo Swedgerg 3apud Vale (2014, p. 881), não 

há dúvidas de que Weber e Schumpeter se influenciaram. No entanto, enquanto um 

se considerava economista, o outro se auto denominava sociólogo. 

Weber possuía como principal pressuposto a ideia de que a religião é a principal 

doutrina capaz de influenciar o indivíduo a empreender – ou não. Para ele, o típico 

empreendedor é produto da ética protestante, visto que o protestantismo enxerga o 

dinheiro e o desenvolvimento econômico do indivíduo como um sinal de redenção, de 

forma com que os que alcançam riquezas no período de vida sejam vistos pela 

sociedade como estando cada vez mais próximos do céu.  

No entanto, de acordo com Santiago (2009), Weber concluiu que apenas 

alguns ramos do protestantismo foram capazes de contribuir de maneira significativa 

formação de um espírito empreendedor, capaz de impulsionar a economia ocidental. 

São eles: o calvinismo, o pietismo, o metodismo e as seitas batistas. 

Além disso, o principal autor do movimento também acredita no poder de 

transformação disruptiva do indivíduo empreendedor. Segundo Vale (2014), “o 

                                                           
3 Swedgerg, R. (1991). Josef A. Schumpeter: the economics and sociology of capitalism. Princeton: 
Princeton University Press. 
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homem de negócios [...] vai mudar, radicalmente, a rotina tranquila e confortável de 

sua época”. 

Weber defendia que com a habilidade de transformação disruptiva do indivíduo 

empreendedor, haveria a implantação de um ambiente árido para os empresários do 

mesmo setor, criando, em suas palavras, uma competição amarga. Dito isso, é 

importe ressaltar a diferença de inovação para Weber e Schumpeter. Segundo Vale 

(2014), 

Enquanto, para Weber (1958), a chave para o sucesso competitivo do 
empreendedor é a sua capacidade de racionalizar todos os aspectos de seu 
empreendimento, para Schumpeter (1971, 1991), a inovação adquire uma 
conotação diferente: inovar é utilizar recursos existes de novas maneiras. 

 
 

Dito isso, enquanto o empreendedor Schupeteriano tem como principal 

característica a criatividade e a percepção aumentada para a identificação de gaps no 

mercado, gerando como consequência a capacidade de mudança social, o 

empreendedor weberiano é marcado principalmente pela a racionalização do seu 

negócio: nele não há sentimento e o seu objetivo fim - o de lucrar -  deve ser atingido 

acima de tudo.  

Com a sua necessidade insaciável por lucro, o empreendedor weberiano acaba 

por instaurar o caos no sistema anteriormente conhecido por todos, não 

necessariamente por ter inovado ou modificado determinado produto ou serviço, mas 

sim porque em nenhum momento se afastou do objetivo de lucro. 

Uma vez evidenciado o lado majoritariamente racional do empreendedor 

cunhado por Weber, pode-se inferir que, segundo o mesmo, o empreendedor é ator 

chave apenas no crescimento econômico, deixando no segundo plano o 

desenvolvimento social. Importante ressaltar que a questão social pode até ser 

modificada pelo empreendedor weberiano, porém está é a consequência de algum 

ato racional e econômico que o indivíduo possuiu. 

Ainda no âmbito sociológico de estudos sobre empreendedorismo, Sombart e 

Simmel, evidenciado por Vale (2014), observam o empreendedor como um indivíduo 

posto a margem da sociedade. Tal pensamento, ainda segundo Vaconcellos Vale 

(2014), é amparado fortemente pela Teoria dos Laços Fracos, proposta por 

Granovetter (1973) apud Vale (2014), pensador enquadrado na vertente da sociologia 

econômica de estudos sobre empreendedorismo. 
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Enquanto Vale (2014) nos informa que para Sombart o indivíduo marginalizado 

era posto em conjunto com o seu povo – como, por exemplo, os judeus, os 

estrangeiros e os comerciantes aventureiros –, para Simmel, o foco era maior na 

individualidade do ser, tendo como pontos principais de análise, segundo Vale (2014), 

a natureza das interações e a geometria social. 

Ao nos aprofundarmos mais afundo na questão da marginalização do indivíduo 

empreendedor, Hoselitz (1957), observa que o empreendedor seria 

“Dotado de uma posição ambígua sob o ponto de vista cultural, étnico 

ou social e, devido a isso, fortemente motivado a realizar ajustes criativos em 

situação de mudança ou, eventualmente, no curso desse processo, 

desenvolver inovações genuínas no comportamento social.”4 

(Hoselitz, 1959, p.38 apud Vale, 2014, p.883) 

 

Além disso, Hoselitz também acredita, conforme evidenciado por Vale (2014), 

que para que o desenvolvimento econômico decorrente do empreendedorismo seja 

possível, é necessário, além do comportamento desviante de algum indivíduo 

marginalizado, a mudança dos objetivos da própria elite dominante naquela 

sociedade. 

Dito isso, pode-se concluir que o empreendedor não é, do ponto de vista de 

Hoselitz, o único ator responsável pela mudança social e econômica: agentes 

externos também são importantes para o processo. 

Por mais que Weber, como o principal pensador dessa vertente de estudos 

sobre os empreendedores, seja um sociólogo amplamente conhecido e conceituado 

ao redor do mundo, pouco se fala, no Brasil, sobre a sua atuação e importância desse 

pensador para o movimento de entendimento do empreendedor. 

Temos, nesse caso, mais uma evidência acerca da marginalização do 

empreendedor na cultura brasileira. Apesar de empreender estar presente em todas 

as camadas socioeconômicas da sociedade brasileira, poucos são os cidadãos que 

possuem fácil acesso às questões técnicas do empreendedorismo. 

 

 

 

                                                           
4 Hoselitz, B. F. (1957). Noneconomic factors in economic development. The American Economic 
Review, 47(2), 28-41. 
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2.5  Vertente Sociológica Econômica 

De acordo com Vale (2014), Schumpeter defendia ser necessário haver um 

cruzamento entre as ideias sociológicas e econômicas para que assim fosse possível 

a estruturação de um melhor estudo acerca do empreendedorismo e os seus 

impactos. 

Surge então, com o passar dos anos, um grupo de teóricos que almejavam 

mesclar o conhecimento das duas áreas teóricas para uma melhor compreensão do 

tema, cabeceado por Granovetter. 

Baseado nas ideias de Sombart e Simel sobre a marginalização do indivíduo 

empreendedor, Granovetter (1973) cria a teoria dos laços. Nela, ele nos apresenta as 

relações interpessoais e sociais como “laços” e os diferencia em duas facetas: fortes 

e fracos. Enquanto os primeiros são achados em grupos mais sólidos, coesos e 

hegemônicos, sendo capaz de promover uma maior confiança; os segundos são 

encontrados, de acordo com Vale (2014) em estruturas mais fragmentadas e porosas. 

Nesse último, indivíduos de diversas realidades são capazes de conectar, 

aumentando, assim, a visão de mundo e gama de informações processada por tais 

pessoas. 

Dessa forma, de acordo com Granovetter (1973, p. 1368) 5apud Vale (2014, p. 

883) “indivíduos com poucos laços fracos estariam provados da informação de partes 

distantes do sistema social e, como tal, confinados a novidades e visões provincianas 

de seus amigos próximos”. 

Dito isso, é importante ressaltar a importância dos laços fracos para o 

desenvolvimento do empreendedorismo desenhado por Schumpeter, visto que, para 

que a inovação no mercado seja possível, é necessário haver uma percepção mais 

ampla em relação à sociedade e às dores dos consumidores em relação a 

determinados produtos ou serviços. 

Além disso, Granovetter, de acordo com Vale (2014), acredita que para se 

entender melhor o indivíduo e o seu interesse no empreender, é necessário 

compreender as suas estruturas relacionais (laços fortes e fracos) e como tais 

estruturas estão inseridas em uma disposição mais ampla de conexões sociais. 

                                                           
5 Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380. 
doi: 10.1086/225469 
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Fazendo com que tal vertente, esteja presente na interseção das macro vertentes 

sociológica e comportamentalista. 

Ao analisarmos o empreendedor sob a perspectiva da vertente econômico 

sociológica, podemos encontrar no brasileiro um empreendedor em potencial, visto 

que, devido a nossa distribuição de renda e composição sócio econômica, possuímos 

muitos indivíduos colocados à margem. Tal fraqueza, que poderia por ventura se 

transformar em força, tem sua possibilidade sucesso restrita a partir do momento no 

qual nossas relações são, em sua maioria, fortes.  

 

2.6 Consolidação 

Ao analisarmos as vertentes de estudos sobre o empreendedor, percebe-se 

certa exaltação do empreendedor schupeteriano. Tal tipo de empreendedor pode ser 

exemplificado pelo criador da Apple: Steve Jobs. Empreendedor com o golpe de vista 

para a criação do PC (personal computer), Jobs assumiu o seu lugar cativo como 

estudo de caso de muito empreendedores, empresas e administradores. Apesar dos 

seus grandiosos feitos, Jobs foi um elemento importante que contribuiu para a 

distorção – ou talvez unilateralidade – do entendimento de empreendedor pela 

sociedade. 

Com isso, o movimento empreendedor foi se tornando cada vez menos próximo 

dos diferentes tipos de empreendedores e dos seus diversos feitos (tanto em termos 

de área técnica, quanto em termos de impacto socioeconômico): atualmente é cada 

vez mais comum acreditar que o empreendedor “de verdade” é o ator principal de uma 

transformação global no padrão de comportamento do seu consumidor. 

Além disso, podemos perceber a similaridade das vertentes sociológica e 

sociológica econômica, uma influenciando a outra de forma direta, sendo capaz de 

fomentar o crescimento de novos conhecimentos acerca do assunto.  
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3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR BRASILEIRO 

 

Para que possamos compreender melhor o empreendedor brasileiro e 

identificar pontos de oportunidades no sistema brasileiro de formação do 

empreendedor, serão utilizados neste trabalho os relatórios disponibilizados 

anualmente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), no qual ele nos consolida as principais informações acerca do 

empreendedor no Brasil. Devido ao fato de haver apenas informações consolidadas 

por ano, o presente trabalho se propõe a analisar os números apresentados no ano 

de 2017. Além disso, não há diferenciação, nessa pesquisa, entre Microempreendedor 

Individual (MEI) e micro e pequenos empreendedores. Dessa forma, faz-se necessário 

uma visão ainda mais crítica sobre os resultados aqui apresentados. 

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM), instituição divulgadora dos dados e 

indicadores dispostos no relatório “Empreendedorismo no Brasil 2017”, classifica os 

empreendedores em dois grupos: os iniciais e os estabelecidos. O primeiro é 

subdivido em outros dois grupos chamados de “empreendedores nascentes” e “novos 

empreendedores”. 

Os empreendedores nascentes são caracterizados por não ter tido o retorno de 

nenhum tipo de remuneração por mais de três meses consecutivos. Necessário 

ressaltar que o negócio pode ser capaz de pagar as próprias contas, porém não é 

rentável. Já os novos empreendedores são compreendidos por donos de negócios 

possuidores de remuneração financeira derivada de suas empresas por um período 

maior que três meses e menor que três anos e meio. 

Por fim, já dentro da segunda divisão apresentada pelo GEM sobre os 

empreendedores, temos os estabelecidos. Esses são possuidores de um negócio no 

qual há retorno financeiro por um período maior que 42 meses. 

Comparado ao ano de 2016, os níveis totais de empreendedorismo (analisados 

nos indivíduos entre 18 e 65 anos) no Brasil se encontram estabilizados, 

contabilizando um total de cerca de 36%. No entanto, é importante ressaltar o aumento 

nas taxas dos novos empreendedores no mercado em cerca de 16% (saltando de 

14% para 16,3%), sendo balanceado por uma queda nos índices de empreendedores 

nascentes de 6,2% em 2016 para 4,4% em 2017. 
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Dado essas informações, podemos ter em mente que, em 2017, apesar da crise 

econômica ainda existente, foi possível haver um aumento nos casos de 

empreendedores capazes de retirar algum pró-labore do seu negócio. Alguns dos 

possíveis motivos para os números anteriormente apresentados são: 

 

a. Aumento do desemprego quando comparado ao ano de 2016, gerando um 

possível crescimento nos índices de empreendedorismo por necessidade. 

Pelo fato de o desemprego ter afetado também os indivíduos com ensino 

superior completo, o aumento nos índices de novos empreendedores pode 

ter tido alta devido à elevação média de escolaridade dos empreendedores 

iniciais; 

b. Possibilidade de os empreendedores que estavam classificados como 

nascentes terem fechado os seus negócios ao longo do ano de 2017, 

gerando uma média anual menor que quando comparada com 2016. Tal 

inferência não pode ser constatada, visto que não é disponibilizado pelo 

SEBRAE a taxa de mortalidade dos empreendimentos nesse nível de 

detalhe; 

c. Expectativa na possibilidade de melhoria na situação econômica do país, 

fazendo com que houvesse um aumento nas perspectivas do cidadão 

brasileiro em reingresso no mercado formal. Como consequência, 

haveríamos uma possível queda do empreendedorismo por necessidade. 

  

De acordo com o SEBRAE, empreendedorismo por oportunidade pode ser 

caracterizado pelos indivíduos que iniciam os seus negócios de forma planejada a 

partir de uma análise de mercado capaz de evidenciar os gaps identificados no 

mercado e elaborar soluções viáveis para supri-los. Por outro lado, os 

empreendedores por necessidade, ainda de acordo com o SEBRAE, são aqueles que 

não conseguiram se inserir no mercado, seja formal ou informalmente, fazendo com 

o que eles optem por um negócio próprio a fim de se serem capazes de suprir as suas 

demandas financeiras. 

Em 2017, entre os empreendedores iniciais (chamados de TEA, pelo SEBRAE), 

cerca de 59,4% apresentavam características de empreendedores por oportunidade, 

enquanto que aproximadamente 40% tinham como características principais o de 



27 
 

empreendedorismo por necessidade. Uma vez analisado tais dados, chega-se a razão 

de 1,5 empreendedor por oportunidade para cada empreendedor por necessidade, 

enquanto que tal número em 2016 era de 1,4. 

Sendo assim, pode-se inferir, em um primeiro momento, o aumento nos 

números de empreendedorismo por oportunidade. Tal crescimento pode ser 

explicado, como já exposto anteriormente, pela expectativa do brasileiro de melhoria 

na economia nacional. Expectativa essa que seria capaz de incentivar a esperança 

do brasileiro em relação a questão trabalhista, fazendo com que esse não levasse em 

consideração a possibilidade de montar um negócio para a sua subsistência. 

 

3.1 Empreendedorismo e gênero 

Quando analisado sob a perspectiva de gênero, podemos perceber que há uma 

pequena prevalência de mulheres no empreendedorismo inicial. Entretanto, entre os 

empreendedores estabelecidos, há uma participação ligeiramente maior do sexo 

masculino. Tendo em vista tais informações, nos cabe questionar: Seria o ambiente 

empreendedor mais árido para as mulheres? Ou, ainda, teriam as mulheres menos 

estímulos para a atividade empreendedora? 

Ao analisarmos o relatório executivo GEM disponibilizado pelo SEBRAE no ano 

de 2013, pode-se notar um equilíbrio entre os empreendedorismos feminino e 

masculino iniciais. À vista disso, infere-se que a mortalidade dos negócios geridos por 

mulheres brasileiras é maior do que a dos geridos por homens. 

No entanto, quando colocado lado a lado os números de empreendedorismo 

separado por gênero nos anos de 2013 e 2017, pode-se perceber uma estabilização 

no nível de empreendedores estabelecidos do sexo masculino em 18,6% da 

população masculina brasileira. Já em relação ao empreendedorismo feminino, 

podemos notar um salto de aproximadamente dois pontos percentuais, chegando a 

14,4% da população feminina do país. 

Tal fato pode ser apresentado como um contra-argumento acerca à questão 

levantada no penúltimo paragrafo e também gerado pelo relatório do SEBRAE GEM 

2017. 
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Gráfico 1 – Empreendedorismo por gênero dos anos de 2013 e 2017 

 

Fonte: Releitura da autora sobre os dados Sebrae 2017, p.17 & Sebrae 2013, p.38 

  

 

3.2  Empreendedorismo e escolaridade 

Levando em consideração as taxas especificas apresentadas pelo SEBRAE 

acerca a escolaridade dos empreendedores no Brasil, podemos notar que o 

empreendedorismo perde apelo à medida que o cidadão se torna mais técnica e 

formalmente educado. 

O conceito de taxas específicas, de acordo com o relatório SEBRAE 2017, é 

“percentual da população em cada categoria de população”. Ou seja, elas nos 

apresentam quantos por cento de cidadãos empreendem tendo como base não a 

população total elegível, mas sim a população elegível que se encontra nos níveis 

previamente determinados. 

Dessa forma, de acordo com o Gráfico 2 é evidente um índice mais expressivo de 

empreendedorismo entre os indivíduos que possuem ensino fundamental completo. 

Entretanto, ao voltarmos nossa atenção para os números dos empreendedores 

inicias, podemos perceber uma maior representatividade no grupo de 

empreendedores que possuem ensino médio completo. 

Em relação aos números totais de empreendedores, é perceptível que quanto 

maior o nível de escolaridade do cidadão brasileiro, menos atrativo e 
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empreendedorismo é. Sendo assim, é possível inferir que o empreendedorismo por 

necessidade é ainda presente no país – tal assunto será melhor desenvolvido mais à 

frente no estudo. 

 

Gráfico 2 – Empreendedores iniciais e estabelecidos por nível de escolaridade em 2017 

 

Fonte: Releitura da autora sobre os dados SEBRAE 2017, p.12 

 

Disso isso, é possível constatar que o empreendedorismo por necessidade 

ainda se faz presente no atual cenário brasileiro, visto que o desemprego afeta com 

mais agressividade os indivíduos com o menor nível de escolaridade. Há dois 

possíveis motivos para tal cenário; são eles: 

a. O fato de esses indivíduos terem uma maior representatividade no 

mercado; ou 

b. A questão de esses serem empregados, em sua grande maioria, pelos 

micro e pequenos empreendedores, que em um momento de crise se veem 

obrigados a cortarem custos, diminuindo o seu quadro de funcionário. 

No entanto, ao analisarmos os números disponibilizados pelo GEM, é 

evidente que há um maior número de empreendedores que agem sob a ótica da 

oportunidade do que sob ótica da necessidade, em uma proporção de 1,5. Ou seja, a 
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cada empreendedor por necessidade no Brasil em 2017, há “um empreendedor e 

meio” por oportunidade. 

Além disso, partindo do pressuposto hipotético de que os índices de 

escolaridade nos anos de 2013 e 2017 não tenham tido alterações significativas, 

podemos concluir que os empreendedores que possuem maiores chances de sucesso 

são primeiramente os que possuem pelo menos ensino superior completo ou ensino 

fundamental completo. Pode-se concluir tal afirmação quando comparamos a 

representatividade por formação de ensino dos empreendedores iniciais em 2013   

2017. Ao observamos o gráfico 3, pode-se notar que a representatividade do 

empreendedorismo aumenta apenas nos casos de ensino fundamental completo e 

superior ou mais, tendo um maior enfoque na última classe. 

Dessa forma, é possível inferir que o nível de escolaridade não é o único 

determinante para o sucesso, visto que a representatividade entre as classes não é 

crescente, porém pode-se ressaltar que o ensino superior é de extrema importância 

para o sucesso da atividade.  

 

Gráfico 3 – Comparação entre empreendedorismo por nível de escolaridade nos anos de 2013 e 

2017 

 

Fonte: Análise da autora sobre os dados Sebrae 2013 & Sebrae 2017 
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3.3 Empreendedorismo e desemprego 

O relatório do SEBRAE nos aponta que 59% dos empreendedores brasileiros 

em 2017 empreendiam por oportunidade, enquanto 40% empreendia por 

necessidade. Para desenvolver um pensamento crítico a respeito dos números 

capturados pelo GEM e apresentados pelo SEBRAE, esse trabalho infere que, além 

da expectativa de melhoria da economia, os índices de desemprego também possuem 

alta correlação com a questão da subdivisão dos empreendedores nos grupos aqui 

evidenciados. 

Apesar de em 2017, de acordo com o site da EBC (Empresa Brasil de 

Comunicação), ter ocorrido uma queda de cerca de 1,6% na taxa de desocupados – 

quando comparado com o ano anterior –, os empreendedores brasileiros no ano de 

2017 ainda assim apresentavam sinais intrínsecos do empreendedorismo por 

necessidade. 

No entanto, os índices de divulgados acerca do desemprego no Brasil possuem 

algumas variáveis que podem distorcer a nossa análise sobre a real conjuntura do 

país. A que merece maior destaque nesse momento é a questão do índice de 

desalentados. Desalentados, de acordo com o site do Estadão, são pessoas que 

desistiram de procurar emprego e, por isso, não mais aparecem nas estatísticas de 

desemprego promovidas pelo IBGE. 

Dito isso, utilizando informações presentes no site do IBGE, é possível 

notarmos que houve um aumento de aproximadamente 1,2% na taxa de 

desalentados; fazendo com que essa fosse de 3,5% em 2016 para 3,9% em 2017. 

Tal informação ratifica ainda mais a ideia anteriormente apresentada de 

expectativa no aumento dos índices de empreendedores por necessidade entre o 

grupo de empreendedores inicias. 

Com isso, quando há um aumento no desemprego, ao analisarmos apenas o 

número geral, podemos tirar duas possíveis conclusões diametralmente opostas. São 

elas: 

a. A situação econômica do país está melhorando, de forma com o 

que seus cidadãos em idade produtiva retomem a confiança de procurarem 

emprego, aumentando, assim, em um primeiro momento, a taxa de 

desemprego. 
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b. A situação econômica do país piorou, fazendo com o que muitos 

indivíduos, antes empregados, se tornassem desempregados. Caso a 

situação permanecesse, a taxa de desemprego poderia por ventura cair, 

não pelo aumento na oferta de empregos, mas sim pelo crescimento de 

desalentados. 

 

Além disso, segundo Daniel Silveira (publicado no site do G1), um dos grupos 

que maior estão sendo afetados pelo desemprego é o de trabalhadores sem ensino 

superior. Dito isso, ao retornarmos para a análise do Gráfico 2, podemos perceber que 

dentre os empreendedores totais, a menor representatividade do empreendedorismo 

se dá entre os indivíduos que possuem pelo menos ensino superior completo. Tal 

número se repete quando verificados os empreendedores iniciais. 

Já quando verificado apenas os empreendedores estabelecidos, podemos 

perceber uma mudança de cenário: o empreendedorismo possui menos relevância 

nas classes de Ensinos fundamental e médio completos. Esses números podem ser 

justificados devido à eclosão da crise econômica em 2014, que trouxe a reboque 

aumento nas taxas de desemprego no país, segundo dados do IBGE, como pode ser 

observado no gráfico 11. Nele, podemos observar que já em 2015, as taxas de 

desemprego aumentaram consideravelmente, junto com as taxas de desalentados. 

Tal número continuou a crescer, tendo uma leve queda no índice de desocupados em 

2017, porem sendo “compensado” por um aumento no índice de desalentados. 

Dessa forma, devido análise de tais números, é sensato pensar que o 

empreendedorismo no Brasil no ano de 2017 se dava majoritariamente por 

necessidade. Por mais que pudesse ter tido o surgimento de negócios com traços de 

oportunidade, não se pode perder de vista que os empreendedores desse ano 

dependiam do rendimento mensal do seu negócio.  

Apesar disso, é possível que haja entre os empreendedores estabelecidos um 

número maior de empreendedores por oportunidade. Tal pensamento pode ser 

justificado pelo fato de os negócios considerados em 2017 como estabelecidos, 

devem ter sido abertos até, no máximo, no meio do ano de 2014. Nessa época, a crise 

econômica ainda não tinha atingido as proporções vigentes, além de as taxas de 

desocupados e desalentados serem consideravelmente menores (vide gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Histórico das taxas de desocupados e desalentados de 2012 a 2017 

 

Fonte: Análise da autora sobre os dados do IBGE, 2018 

 

 

3.4 Questão financeiro-jurídica dos empreendedores brasileiros 

Em termos de faturamento anual, como mostra a tabela 1, podemos notar que 

este estudo capta informações desde o MEI até o microempreendedor, tendo uma 

maior concentração no range que abrange mais de um e até dois salários mínimos. 

No entanto, não é evidente a informação de sobre qual tipo de empreendedor esse 

estudo se trata: se são MEIs, micro ou pequenos empreendedores. 

 

Gráfico 5 – Empreendedores (em milhões) por faixas de renda segundo estágios do 

empreendedorismo – Brasil - 2017 

 

Fonte: SEBRAE, 2017 

 

De acordo ainda com o SEBRAE, em seu site, uma das formas de diferenciação 

jurídico-legal entre os empreendedores é a partir do seu faturamento. São eles: 
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a. Microempreendedor Individual – Faturamento limite de R$ 81 mil por ano; 

b. Microempresa - Faturamento limite de R$ 360 mil por ano; 

c. Empresa de Pequeno Porte - Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 

4,8 milhões; 

d. Pequeno Produtor Rural - Propriedade com até 4 módulos fiscais ou 

faturamento anual de até R$ 4,8 milhões 

 

No entanto, tal informação não é a única determinante, visto que há casos nos 

quais os indivíduos estão inscritos sob a documentação de pequeno empreendedor, 

porém possuem um faturamento anual de microempreendedor. Ou seja, não 

necessariamente o empreendedor contemplará todas as características que o seu 

perfil legal contempla. 

Sendo assim, tal estudo, apesar de conseguir nos mostrar a relevância do 

empreendedorismo para a economia do país, não é capaz de nos fornecer 

informações mais especificas acerca dos diferentes tipos de empreendedores. Afirma-

se isso, visto que os números recolhidos pelo GEM não fazem diferenciação entre os 

MEIs, micro e pequenos empreendedores. 

No entanto, apesar disso, levando em consideração o salário mínimo vigente 

em 2017 (R$ 937,00), podemos constatar que há uma maior concentração de 

empreendedores que ganham mais de 1 até 2 salários mínimos (o equivalente à um 

rendimento anual de R$ 11.268,00). Dessa forma, caso seja levada em consideração 

apenas a questão financeira, é possível definirmos que esse estudo possui um foco 

maior no MEI. 

Além disso, podemos perceber que tal estudo não possui um foco bem definido 

quando se trata da questão de inscrição legal dos empreendedores. Quando 

analisado apenas o faturamento apresentado dos empreendedores analisados, pode-

se perceber que a pesquisa abrange desde o MEI até o pequeno empreendedor. 

Um dos possíveis motivos para a não classificação jurídica dos empresários 

brasileiros é o fato de o relatório do SEBRAE ser baseado nas informações coletadas 

GEM, indicador mundial de monitoramento das atividades empreendedoras ao redor 

do globo. Dessa forma, deve se fazer necessário para esta organização a linearização 

da sua metodologia de pesquisa, não podendo se adequar às peculiaridades de cada 
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país, o que faz com que as questões jurídicas de enquadramento dos 

empreendedores não tenha sido uma prioridade para o estudo. 

Dessa forma, para que seja possível um enquadramento mais assertivo do 

perfil dos empreendedores analisados, podemos verificar também a questão de 

contratação de funcionários.  

De acordo com a Tabela 1, o estudo é capaz de nos mostrar que dentre os 

empreendedores iniciais, apenas 6,5% não se enquadrariam no microempreendedor 

individual, visto que, de acordo com o site do Portal do Empreendedor, o “MEI pode 

contratar até 01 (um) empregado com remuneração de um salário mínimo ou piso 

salarial da categoria”. Já entre os empreendedores estabelecidos, esse número sobre 

para 12,8%. 

 

Tabela 1 – Empreendedores por faturamento anual 

 

Fonte: GEM (2017) apud SEBRAE (2017) 

 

Apesar disso, é importante ressaltar que dentre os empreendedores iniciais, 

20,7% não informaram a quantidade de funcionários contratada, enquanto que dentre 

os empreendedores estabelecidos, tal taxa cai para 0,3%. Dessa forma, ao retirarmos 

os não informantes dessa pesquisa, podemos perceber que a taxa de 

empreendedores iniciais com mais de um funcionário sobe para 8,2%, enquanto que 

dentre os empreendedores estabelecidos, essa taxa permanece em 12,8%, como 

mostra o gráfico abaixo. 
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Gráfico 6 -Percentual normalizado dos empreendedores inicias e estabelecidos segundo o número de 

empregos gerados - Brasil - 2017 

 

Fonte: Releitura da autora sobre dados GEM, 2017 

 

Portanto, ao realizar um novo cálculo de porcentagem total focando apenas nos 

empreendedores capazes de empregar mais de um funcionário, pode-se verificar que 

pelo menos 10,5% dos empreendedores presentes no GEM são micro e pequenos 

empreendedores. Somado a isso, levando em consideração a tabela 1, 0,3% dos 

empreendedores estabelecidos possuem faturamento anual superior a R$ 

360.000,00. Ao normalizamos esse número, dado que houve absenteísmo de alguns 

empreendedores frente a tal questão, verificamos que tal número (referente ao total 

de empreendedores respondentes) é de cerca de 0,15%. Sendo assim, pode-se 

afirmar que aproximadamente pelo menos 10,36% dos empresários questionados são 

micro empreendedores. 

Apesar disso, ao procuramos dados na internet sobre a classificação dos 

empreendedores brasileiros, podemos verificar que há uma distribuição bem 

equilibrada entre MEI e micro e pequenos empresários. De acordo com o site da 

Pequenas Empresas, Grandes Negócios, havia em 2017 cerca de 12,4 milhões de 

MEIs e Micro e Pequenos Empreendedores optantes pelo Simples Nacional, sistema 

que reduz a carga tributária incidente sobre às empresas. Desses 12,4 milhões, cerca 

de 6,6 milhões são MEI; fazendo com que aproximadamente 5,8 milhões de brasileiros 

se apliquem à regra de micro e pequeno empreendedor. 

Dessa forma, caso seja levado em consideração que o estudo estatístico do 

GEM reflete com afinco a realidade brasileira frente ao empreendedorismo, podemos 
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levar em consideração que aproximadamente 47% dos empresários questionados são 

micro e pequeno empreendedores enquanto que 53% são optantes pelo MEI. 

  

3.5  Empreendedorismo por necessidade do cidadão brasileiro 

Retomando a questão financeira, dado à alta concentração de 

empreendedores faturando uma média mensal máxima de mil reais, é possível 

ressaltar a notabilidade do empreendedorismo por subsistência no Brasil.  

Dessa forma, surge a possibilidade de gaps nas informações providas pelo 

relatório do SEBRAE. Enquanto, em um primeiro momento nos é informado que o 

empreendedorismo por oportunidade vem crescendo cada vez mais, em um segundo 

momento o relatório nos evidencia que os números em relação ao faturamento médio 

mensal dos empresários estudados nos demonstram a prevalência dos 

empreendedores por necessidade no cenário do empreendedorismo brasileiro.  

Além disso, quando cruzado com dados disponibilizados pelo SEBRAE sobre 

os microempreendedores individuais – público principal do relatório disponibilizado 

pelo SEBRAE –, 33% deles necessitavam de uma fonte de renda (como pode ser 

observado no Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Motivos dos MEIs empreenderem 

 

Fonte: Sebrae, 2018 
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3.6 Impacto do empreendedorismo na economia brasileira 

De acordo com a reportagem presente no site Pequenas empresas, Grandes 

negócios, empreendedores acreditavam em uma melhora econômica no país no ano 

de 2018, sendo um possível motivo para o aumento das atividades empreendedoras 

no país em 2017, quando comparado com o ano anterior. 

Como o esperado, houve aumento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional ao 

longo dos trimestres de 2018. De acordo com o site do Valor Econômico, o PIB 

brasileiro sofreu um crescimento de 1,4% - acumulado de quatro trimestres, datado 

do segundo trimestre de 2018. 

Importante ressaltar que, ainda referenciando o site do Valor Econômico, que 

uma das questões capazes de justificar tal expansão no PIB foi o crescimento no setor 

de serviços e comércio. Tais setores são considerados pelo SEBRAE (2015), em seu 

relatório “Participação das Micro e Pequenas empresas na Economia Brasileira”, 

prevalecentes entre os micro e pequenos empreendedores brasileiros entre os anos 

de 2009 e 2011, totalizando juntos cerca 86,8% dos negócios presentes no país nesse 

período – vide gráfico 8 e figura 2 abaixo. 

 

Figura 2 – Setores de atuação dos empreendedores, em %, entre os anos de 2009 a 2011 

 

Fonte: Sebrae, 2015 
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Gráfico 8 – Participação do número de empresas por UF e segmento no Brasil (em %, média 2009 a 

2011) 

 

Fonte: Sebrae, 2015 

 

 

3.7 O perfil mais frequente do empreendedor brasileiro 

Sendo assim, considerando que o estudo tenha utilizado amostras perfeitas 

capazes de refletir a realidade, podemos inferir que, de acordo com os dados 

divulgados pelo SEBRAE e recolhidos pelo GEM, 53% dos empreendedores 

estudados são optantes pelo MEI, enquanto que 47% são micro e pequenos 

empreendedores. Além disso, ao levar em consideração apenas a questão da renda, 

pelo menos 0,3% dos empreendedores são legalmente classificados como pequenos 

empreendedores e, todos eles estão estabelecidos no mercado há mais de três anos 

com faturamento positivo. 

Sendo assim, podemos inferir que o perfil mais comum de empreendedores é: 

a. Homem (vide gráfico 9); 

b. Empreendedor por necessidade; 

c. Possui entre 25 a 34 anos (vide gráfico 10); 

d. Ingressante no mercado há menos de 42 meses; 

e. Optante pelo MEI; 

f. Pertencente da classe C – visto que possui uma renda mensal média de mil 

reais (vide gráfico 11); 

g. Possui ensino médio completo; 

h. Atuante no setor de serviços ou comércio; 

0
,4

% 2
,0

%

1
,1

%

1
,8

%

8
,9

%

5
,1

%

0
,9

% 3
,9

%

2
,6

%

3
,6

%

1
0

,5
%

8
,1

%

6
,4

%

2
3

,2
%

2
1

,4
%

In
d

ú
st

ri
a

C
o

m
ér

ci
o

Se
rv

iç
o

s

In
d

ú
st

ri
a

C
o

m
ér

ci
o

Se
rv

iç
o

s

In
d

ú
st

ri
a

C
o

m
ér

ci
o

Se
rv

iç
o

s

In
d

ú
st

ri
a

C
o

m
ér

ci
o

Se
rv

iç
o

s

In
d

ú
st

ri
a

C
o

m
ér

ci
o

Se
rv

iç
o

s

Norte Nordeste Centro Oeste Sul Sudeste



40 
 

i. Residente na região sudeste do país; 

 

 

Gráfico 9 – Empreendedores, em milhões, por sexo, no ano de 2017  

 

Fonte: Sebrae, 2017 

 

 

Gráfico 10 – Empreendedores, em milhões, por faixa etária em 2017 

 

Fonte: Sebrae, 2017 
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Gráfico 11 – Distribuição, em milhões, dos brasileiros por faixa de renda em 2017 

 

Fonte: Índice Bradesco apud Valor Econômico, 2017 
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4. ENTREVISTA COM EMPREENDEDOR NITEROENSE 

 

4.1 Perfil do empreendedor entrevistado 

Entrevista realizada com empreendedor do ramo de lavanderias domésticas da 

cidade de Niterói. Dono de duas lavanderias na região, uma em Piratininga e outra em 

Icaraí, Sergio tem 52 anos e se enquadra como micro empreendedor optante pelo 

Simples Nacional. Em relação a sua educação formal, o empreendedor entrevistado, 

antes militar, cursou ensino superior e posteriormente concluiu um MBA pelo Instituto 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (COPPEAD). Suas lavandeiras encontram-se no mercado há cerca de 36 

meses e, apesar de o entrevistado não ter se sentido confortável para informar o seu 

faturamento mensal médio, afirmou possuir lucro em quase todos os meses do ano. 

Apesar de o empreendedor entrevistado não possuir todas as características 

do perfil mais comum do empreendedor brasileiro, Sergio se enquadra em alguns dos 

pontos comuns. São eles: 

a. Homem; 

b. Ativo há menos de 42 meses no mercado; 

c. Prestados de serviços; 

d. Residente na região sudeste do país. 

 

4.2 Análise da entrevista 

É possível perceber que Sergio tem uma linha de pensamento bastante voltada 

para o empreendedor schumpeteriano, seguido pelos pensamentos da vertente 

sociológica e, em algumas ocasiões, com pitadas do pensamento comportamentalista. 

Tais pensamentos são expresso, em síntese, em sua seguinte observação: 

“Quando falamos de empreender comercialmente, algumas características 

são importantes para se ter algum sucesso. Entendo que essas 

características podem ser natas ou desenvolvidas, mas ambas decorrem das 

experiências vividas. Na minha opinião, considero desejável que um 

empreendedor tenha como características fundamentais o que chamo de um 

bom “golpe de vista” para perceber, no cotidiano, aquela oportunidade de 

negócios que ainda não foi percebida pelos demais. Outra coisa que quero 

destacar é a capacidade de antever os movimentos de mercado e as 

tendências de consumo. Estas características, quando bem exploradas, 
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podem determinar um posicionamento vantajoso do empreendedor no 

mercado. Acho também que essas características devem estar associadas a 

outras, não menos importantes, como a capacidade de planejamento e 

controle, o foco, a objetividade, o envolvimento e a perseverança, a resiliência 

e a flexibilidade, a paciência e a resignação. ” 

(De Assis, 2018) 

 

Além disso, é evidente que o entrevistado considera os estudos formais uma 

forma de se destacar no mercado, dado que 

“cada indivíduo nasce com determinados talentos, outros adquirem esses 

talentos ao longo da jornada. Mas apesar disso, acredito que a formação 

acadêmica ainda é um grande diferencial para o sucesso em qualquer 

desafio. É ela que expande nossos horizontes e nos prepara para desafios 

mais complexos. No meu ponto de vista, o bom empreendedor é aquele que 

consegue associar talentos natos e adquiridos com uma boa preparação 

acadêmica, independente da área de formação. “ 

(De Assis, 2018) 

 

Nesse momento, o entrevistado ressalta a importância das características 

congênitas do empreendedor, trazendo à tona novamente a vertente 

comportamentalista de estudos acerca o empreendedorismo. No entanto, Sergio 

acredita que os estudos são capazes de “lapidar” os conhecimentos comportamentais 

empíricos do indivíduo. 

Sendo assim, podemos inferir que a própria história de vida do entrevistado é 

capaz de nos explicar o motivo da predileção pelas vertentes sociológica e 

comportamentalista. Buscar desde criança formas de empreender e ganhar o próprio 

dinheiro explica o motivo de certa identificação com o empreendedorismo sociológico.  

Além disso, ter em sua família modelos de pessoas que sempre buscaram 

empreender, pode ter sido uma das razões para associar o empreendedorismo com 

questões natas do indivíduo. Pode-se afirmar tal questão dado que, ao analisarmos 

um empreendedor sob olhar externo, é comum pensarmos que suas características 

são natas. Ademais, quando pessoas que admiramos empreendem, é tendência 

acreditarmos com mais afinco nessa preposição. 

 É importante ressaltar também a influência do empreendedor de Schumpeter 

na formação de conceito de empreendedor do entrevistado. Como dito no segundo 

capítulo desse trabalho, é comum tal vertente de estudos acerca do assunto se 
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destacar, visto que é de conhecimento popular o empreendedor disruptivo capaz de 

modificar um comportamento de consumo.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração as informações aqui apresentadas, podemos inferir 

principalmente que as formas de analisar os impactos do empreendedorismo no Brasil 

ainda não estão completamente desenvolvidas. Pouco sabemos sobre 

empreendedorismo de oportunidade e de necessidade, de forma com o que haja a 

possibilidade de os índices não refletirem fidedignamente a situação atual dos 

empreendedores brasileiros. 

Além disso, quando voltamos nossa atenção para a questão da educação 

formal, é possível perceber que não há um padrão muito regular acerca do sucesso 

do empreendedor com o nível escolar que este possuí, apesar de ser evidente uma 

maior taxa de sucesso entre os empreendedores que possuem pelo menos o ensino 

superior completo – vide gráfico 3. 

Visto que há maior chance de êxito quando o empreendedor possui pelo menos 

ensino superior completo, a questão educacional se torna um empecilho para o 

crescimento empreendedor, os baixos índices de investimentos em estudos técnicos 

de gestão somados ao conhecimento raso que possuímos sobre o empreendedorismo 

brasileiro e o seu impacto socioeconômico faz com que ocorra um desperdício de 

oportunidades nos desenvolvimentos local e nacional. 

Além disso, apesar da estimativa positiva do impacto que o empreendedor 

possui nos aspectos sociais e econômicos, não conseguimos mensurá-lo quando 

levado em consideração apenas os estudos atualmente hoje disponíveis para consulta 

pública. Como consequência, o Estado e os órgãos responsáveis pelo assunto não 

consigam, por falta de informações relevantes, maximizar os resultados 

proporcionados pelo empreendedorismo. 

Ao evidenciar as informações disponíveis para consulta pública, foi identificado 

algumas dificuldades em relação aos números apresentados. Em primeiro lugar, os 

relatórios do SEBRAE para a divulgação dos números levantados pelo GEM não 

possuem um padrão visual de organização das informações. Dessa forma, haviam 

relatórios que se aprofundavam mais em certas questões do que outros. Como 

exemplo, pode-se destacar o relatório de 2013 que na parte de empreendedorismo e 

educação, possuía mais subdivisões de estágios da educação do que o relatório 
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apresentado em 2017. Além disso, o relatório de 2013 nos apresentava os gráficos 

apenas com os números de taxas específicas, enquanto que o relatório de 2017 nos 

expunha, além das taxas especificas, o número aproximado (em milhões) de 

empreendedores nos grupos evidenciados. 

Sendo assim, é de extrema importância destacar a não linearidade das 

informações disponibilizadas como um fator de fraqueza nos nossos estudos sobre o 

assunto, dada que se torna ainda mais complexo elaborar paralelos de comparação 

de um ano para o outro. Apesar disso, é necessário evidenciarmos também a 

abundância de matéria cerca do empreendedorismo brasileiro, tendo um foco principal 

no MEI. 

Por fim, frisando questão já destaca, é perceptível que, apesar da abundância 

nos dados disponíveis sobre empreendedorismo no país, a não linearidade das 

informações atrapalham a análise do impacto do desse nos aspectos 

socioeconômicos brasileiro. Tal fato, somado com o nosso pouco estímulo à educação 

empreendedora na sociedade são, acredito eu, as principais forças que nos impede 

de nos desenvolvermos como uma sociedade ainda mais empreendedora, tendo 

como foco a oportunidade em detrimento da necessidade. 

Creio que quando focado na questão da dificuldade de análise dos dados 

acerca o assunto, o maior empecilho derivado dessa situação seja o fato de 

dificuldade de atuação para a melhoria dos índices apresentados. A partir do momento 

que não conseguimos elaborar uma informação sobre os diversos âmbitos que 

influenciam o ato de empreender, a possibilidade de atuação nas forças reativas 

presentes se torna quase nula, dado que fica impossível sabermos com precisão o 

que deve ser feito para estimular uma expansão do movimento empreendedor no país. 

Além disso, tal questão também impossibilita a mensuração do êxito (ou falta dele) no 

empreendedorismo das mudanças propostas pelo governo. 

Quando voltada a atenção para a entrevista realizada com o empreendedor e 

as diversas vertentes teóricas aqui abordadas sobre o empreendedorismo, podemos 

perceber que as vertentes da inovação, psicologia e sociologia são as que possuem 

maior representatividade no conceito popular de empreender. Ao mesmo tempo que 

Sergio afirma ser possível o empreendedor ser moldado pelas experiências derivada 

do seu entorno (vertente sociológica), ele também nos afirma acreditar que o 
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empreendedor nasce com características natas capazes de o levar ao sucesso 

(vertente comportamentalista ou da psicologia); no entanto ele também define 

empreender como ato de trazer mudanças para o mercado através do “golpe de vista” 

do empreendedor (vertente da inovação). 

Dessa forma, foi possível verificar que a definição do empreendedor e do 

empreendedorismo não pode ser simplificada a uma frase única e estática visto que 

o movimento é bastante amplo e abrange diversas áreas do conhecimento. 

Além disso, também foi observado que devido a dificuldade na definição do 

conceito, poucos são os materiais no Brasil que se aprofundam de fato no impacto 

sócio econômico do empreendedor na sociedade brasileira. Tal fato pode ser um 

contribuinte para a não compreensão do impacto que esse movimento possui. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM EMPREENDEDOR 

 

Pq - O que te inspirou a empreender? 

En - Antes de responder a esta pergunta é importante que eu conte um 

pouco de minha história. Nasci em 1966, filho de um militar e uma dona de casa. Meu 

pai, apesar da profissão, sempre atuou na atividade comercial. Minha mãe, que foi 

criada pela avó libanesa, esteve, desde os 5 anos, inserida no ambiente comercial de 

sua família. Foi nesse ambiente que cresci e me desenvolvi. Já com meus 10 anos 

descobri que dava pra ganhar um “dinheirinho” vendendo umas pipas que fazia para 

me divertir, e aí meu pai logo percebeu que aquela diversão poderia render mais, se 

fosse bem direcionada. Foi aí que passei a vender pros meus amigos as pipas e 

acessórios que meu pai comprava no atacado. Depois disso entrei pro “ramo” de 

bicicletas. Reformei minha bicicleta e durante um passeio um colega me propôs trocar 

a minha bicicleta novinha e todo bonitona pela dele, que já era meio velhinha, e mais 

um trocadinho. Claro que depois disso, algumas outras foram vendidas ou trocadas. 

 

Pq - E como ficou a questão dos estudos com todas essas atividades? 

En – Desde sempre minha mãe tinha noção da importância dos estudos 

então ela me cobrava bastante e era bem exigente em relação a isso. Mas isso não 

quer dizer que eu ia bem na escola... Nessa época, eu preferia ficar fazendo os meus 

negócios e ganhando o meu dinheirinho, o que acabou fazendo com que eu saísse 

prejudicado em alguns momentos com algumas repetências no colégio. Já na 

adolescência, percebi que o caminho do sucesso não podia excluir o caminho do 

futuro, como a minha mãe sempre disse. Foi aí que me esforcei para melhorar meu 

desempenho acadêmico no Colégio Naval, onde cursei parte do meu ensino médio, 

pra posteriormente entrar na Escola Naval e por lá me formar. O interessante disso 

tudo é que, mesmo priorizando a vida acadêmica, não deixei de empreender. Comecei 

no ramo de veículos e depois fui pro ramo imobiliário. Depois de 30 anos vivendo esta 

mescla de atividades, me aposentei ainda jovem, com 49 anos. Nesse momento, 

percebi que, finalmente, tinha as melhores condições para empreender, já que era 

jovem, possuía estabilidade financeira e um bom preparo acadêmico, incluindo um 

MBA em Gestão Empresarial pela COPEAD-UFRJ, e, principalmente, o desejo de 

fazer um negócio nascer do zero, com o meu DNA. 
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Pq - Mas se você pudesse resumir o que te inspirou a empreender desde 

tão cedo, o que você me falaria? 

En - Acho que o que mais me inspirou a empreender agora, nessa fase da 

minha vida, foi a possibilidade de me desafiar como planejador e administrador, 

colocando em prática todas as competências que acredito ter adquirido ao longo da 

minha vida. Agora eu sou capaz de protagonizar os fatos, respondendo diretamente 

pelos sucessos e insucessos que por ventura se apresentem. 

 

Pq - E quando você era criança, por que gostava de fazer os seus 

negócios? Era só por conta do dinheirinho? 

En - Não. Engraçado, isso... O que eu gostava mesmo, quando era 

moleque, era poder negociar com as pessoas. Sempre gostei. Negociar sempre foi a 

parte que eu mais gostei de fazer nos meus empreendimentos. 

 

Pq - Quais características você considera ser necessária em um 

empreendedor? 

En - Antes de responder a esta pergunta: o que é empreender? A gente 

precisa delimitar um conceito aqui. Pelo nosso dicionário, empreender é decidir, 

realizar, tentar, por em execução ou executar. Então, pra mim, todo mundo 

empreende ao longo da vida e em diversas ocasiões. Por exemplo: aprender a falar, 

aprender a andar, aprender a ler e escrever, passar no vestibular, tirar a carteira de 

habilitação, namorar, casar, ter filhos, e mais um monte de coisa. A gente não 

perceber que somos, na gênese, seres que naturalmente empreendem. Não quero 

dizer com isso que qualquer pessoa deve acordar de manhã e abrir um 

estabelecimento comercial a tarde. Quando falamos de empreender comercialmente, 

algumas características são importantes para se ter algum sucesso. Entendo que 

essas características podem ser natas ou desenvolvidas, mas ambas decorrem das 

experiências vividas. Na minha opinião, considero desejável que um empreendedor 

tenha como características fundamentais o que chamo de um bom “golpe de vista” 

para perceber, no cotidiano, aquela oportunidade de negócios que ainda não foi 

percebida pelos demais. Outra coisa que quero destacar é a capacidade de antever 

os movimentos de mercado e as tendências de consumo. Estas características, 
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quando bem exploradas, podem determinar um posicionamento vantajoso do 

empreendedor no mercado. Acho também que essas características devem estar 

associadas a outras, não menos importantes, como a capacidade de planejamento e 

controle, o foco, a objetividade, o envolvimento e a perseverança, a resiliência e a 

flexibilidade, a paciência e a resignação.  

 

Pq - Quais características você desenvolveu ao empreender? 

En - As principais características que eu acredito ter desenvolvido depois 

de 3 anos empreendendo na atividade de prestação de serviço, e na mais longa crise 

econômica do país, foram foi a paciência e a resignação. Paciência para continuar 

empreendendo, mesmo diante de um cenário desfavorável, trabalhando todo dia no 

aprimoramento dos processos de gestão e produção, na expectativa de dias 

melhores. E resignação pra entender que as vezes as forças externas da economia e 

do mercado determinam o ritmo da marcha empreendedora.   

 

Pq - Nesse tempo que o senhor empreende, quais dificuldades você teve? 

En- A minha primeira dificuldade foi justamente na seleção da equipe de 

colaboradores. Mesmo tendo montado todo um processo seletivo, com análise de 

currículo, entrevista e teste prático, o nível de profissionalização do trabalhador no 

meu ramo é muito baixo. Esta característica acabou gerando uma rotatividade alta 

desses colaboradores, dificultando um pouco a arrancada do negócio. Outra 

dificuldade que tive foi a necessidade de voltar ao planejamento, após o início do 

empreendimento, porque eu senti que o perfil do meu cliente identificado no plano de 

negócios que fiz estava incoerente com a realidade observada. Passados três anos 

do início do meu negócio, considero que estas dificuldades iniciais tenham sido 

superadas e contribuíram para o amadurecimento da empresa. 

 

Pq - Tem mais alguma outra dificuldade que você tenha tido mais 

recentemente no seu negócio? 

En - Hoje, fazendo uma análise com o olhar no retrovisor, identifico alguns 

aspectos que deixaram de ser tratados durante o meu planejamento. O principal foi o 

tempo de seis meses dedicado para esta fase, que acabou se mostrando insuficiente 

para um posicionamento correto da minha empresa no mercado Como exemplo, 
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destaco a aquisição de equipamentos subdimensionados que acabaram interferindo 

negativamente nos processos produtivos e apontaram para a necessidade de 

investimentos que eu não previa, ainda no início de vida da empresa. Isso dificultou 

bastante o meu desafio de equilibrar as finanças de uma empresa que acabou de 

nascer. 

 

Pq - Você pode me explicar um pouco melhor esse ponto? 

En - Posso vim. Vamos lá... Pra montar uma lavanderia precisar de uma 

quantia alta. As máquinas profissionais são caras e eu não tinha todo esse dinheiro. 

Então, fui pesquisando compras de oportunidade; procurando por máquinas boas e 

profissionais e ainda assim abaixo do valor de mercado. Com essa minha decisão, 

acabei comprando máquinas que depois não se mostraram a melhor opção pro meu 

modelo de negócio, então acabei tendo que dispor de mais dinheiro pra comprar 

máquinas que se adequassem melhor à minha necessidade. Tudo isso acabou 

postergando um pouco o meu payback, mas tudo acabou acontecendo do jeito que 

deveria acontecer. Imprevistos assim acontecem. 

  

Pq- Você empreendeu por necessidade ou oportunidade?  

En - Meu modelo de empreendimento foi por oportunidade. Minha condição 

financeira naquele momento tava bem estável, não precisava montar um negócio pra 

me manter. O propósito inicial era me desafiar numa atividade nova e totalmente 

desconhecida por mim, onde poderia implementar os conceitos de administração que 

havia adquirido ao longo de minha experiência corporativa, além de colocar em 

prática, agora sob o viés comercial, alguns conhecimentos já aprendidos em cursos 

realizados na área de gestão. Quando decidi montar o meu negócio no meio da crise, 

estava esperando coisas diferentes das que de fato aconteceram. Confesso que tinha 

tanta convicção que estava preparado para o desafio que cheguei a minimizar o 

cenário econômico. Hoje, com um pouco mais de vivência como empreendedor do 

ramo de prestação de serviço, percebo que somente a convicção não é suficiente para 

se manter de portas abertas. A permanente vigilância, atuando nos erros possíveis de 

serem corrigidos e minimizando os danos daquilo que não está no seu controle é o 

caminho para se manter no mercado. Percebo que o principal dilema que acompanha 

um empreendedor ao longo de sua jornada é como gerir um negócio que seja atrativo 
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ao cliente pela qualidade, pela comodidade e pelo preço, sendo econômica e 

socialmente viável, dentro de um cenário de instabilidade economia. A resposta para 

esse questionamento é construída diariamente, passando por soluções ortodoxas e 

acadêmicas e, por vezes, se valendo das características de “golpe de vista” e 

“antevisão”, que eu disse mais cedo. Uso muito o meu “retrovisor” pra analisar meu 

empreendimento. Me sinto bem à vontade pra admitir que a restrição de recursos 

financeiros impactou o meu planejamento e, consequentemente, a implantação do 

negócio. O que acabou me levando, por vezes, a decidir pelas “compras de 

oportunidade”, onde o que prevalecia não era o resultado do estudo e sim aquilo que 

era viável e estava disponível no momento. Algumas dessas aquisições, 

posteriormente se mostraram impróprias aos objetivos do negócio, acarretando em 

novos investimentos não programados inicialmente e empurrando a curva de 

eficiência mais pra frente. 

 

Pq - E qual você acredita ser o seu diferencial perante os seus 

concorrentes? 

En - Já na fase de planejamento, buscamos identificar o objetivo principal 

do negócio que, não necessariamente estaria diretamente relacionado a nossa 

atividade fim. Então, acabamos por focar não no serviço de lavanderia em si, mas sim 

na possibilidade do cliente usar melhor o seu tempo em atividades mais prazerosas, 

ao invés de ficar em casa cuidando das roupas. Essa visão do negócio tem 

possibilitado agregar valor ao nosso serviço, consolidado em nossos clientes o 

conceito de que oferecemos qualidade de vida e não simplesmente um serviço de 

lavanderia.  

 

Pq - Você acredita que quanto maior o nível de instrução do empreendedor, 

independente da área escolhida, melhores são as suas chances de suceder?  

En - Essa sua pergunta não pode ser tratada de forma tão cartesiana e 

racional. Não existe branco ou cinza nesse cenário; cada indivíduo nasce com 

determinados talentos, outros adquirem esses talentos ao longo da jornada. Mas 

apesar disso, acredito que a formação acadêmica ainda é um grande diferencial para 

o sucesso em qualquer desafio. É ela que expande nossos horizontes e nos prepara 

para desafios mais complexos. No meu ponto de vista, o bom empreendedor é aquele 
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que consegue associar talentos natos e adquiridos com uma boa preparação 

acadêmica, independente da área de formação.  

 

Pq - Então você acredita que a história de vida do indivíduo contribui para 

a criação de um possível cidadão empreendedor? 

En - Como já disse, na minha concepção, temos todos uma essência 

empreendedora, então a decisão de trilhar e quando trilhar desafios empresariais 

acaba sendo resultado da motivação individual. Somos indivíduos forjados pelas 

pessoas que nos espelhamos e pelas nossas experiências. Então acabo achando sim 

que a nossa história tem um grande papel em balizar nossas ações e apontar nossas 

intenções. 

 

Pq - O que te motiva a continuar empreendendo? qual o seu propósito ao 

empreender? 

En - Empreender comercialmente foi a forma que encontrei de me desafiar 

e me sentir útil à sociedade. Percebo que os desafios enfrentados, independente dos 

resultados alcançados, consolidaram meus conceitos e geram em mim o desejo de 

me aprimorar. Vejo também que quanto mais empreendo mais clara é a minha 

percepção da sociedade e do meu papel nela. Acredito que nossa educação formal 

deveria contemplar nossos estudantes, desde muito jovens, com discussões sobre o 

tema de empreendedorismo. Isso certamente traria como consequência discussões 

enriquecedoras relacionadas ao respeito, a capacidade de planejamento e controle, 

ao foco e objetividade, ao envolvimento e perseverança, a resiliência e flexibilidade e 

a paciência e resignação.  

 

 

 

 

 

 

 


